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چکیده :مردم ســاالري دیني عبارت اســت از روش و شــیوه زندگي سیاسي مردم که نظام
دیني را پذیرفتهاند و آن نظام حداقل تضمینکننده آزادي ،استقالل ،رضایتمندي ،مشارکت
سیاسي و اجراي عدالت اجتماعي– سیاسي مردم و در نهایت احساس حاکمیت شریعت در
زندگي سیاســي مردم اســت .در این مقاله پس از تعریف و بررسي شش پایه عملي و عیني
مردمســاالري دیني که شــامل رهبري ،مردم و نقش آنها در عرصه سیاســي ،قانون اساسي،
احزاب ،انتخابات و آزادي است ،برآنیم که بدانیم امام خمیني چه نظري جهت بهکارگیري این
شش پایه در نظام جمهوري اسالمي که نمونهي عملي مردمساالري دیني است ،داشتهاند .با
مطالعه آثار امام و در نظر گرفتن تطور اندیشههاي ایشان در دوران مبارزات و پس از تشکیل
جمهوري اسالمي با توجه به مقتضیات زمان و مکان که نشان از درایت ایشان بود ميتوان به
این نتیجه رســید که امام براي مردم نقش بسیار اساسي و پر رنگ در نحوهي اداره کشور در
چهارچوب قانون اساسي در نظر گرفته است.
مهمترین نکتهاي که در تمام گفتههاي امام مورد مداقه اســت ،این اســت که ایشان همواره
در نطقهاي خود بر انتخابي بودن حکومت تأکید داشــتهاند .از  22شــهریور ماه  1357که
«جمهوري اسالمي» را به جاي «حکومت اسالمي» گذاشتند و فرمودند« :نه یک کلمه کم و
نه یک کلمه زیاد» ،قالب و صورت نظام را به شکل انتخابي بر اساس آراي مردم مطرح کردند،
به گونهاي که نهاد رهبري ،ریاست جمهوري مجلس شوراي اسالمي همه از طریق آراي مردم
شکل ميگیرد.
کلید واژهها :مردم ساالری ،مردم ساالری دینی ،امام خمینی.
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مؤلفههاي اساسي مردمساالري دیني
مؤلفهها و عناصر مردمساالري دیني در دو مجموعه عناصر نظري و عناصر عیني مورد بررسي
قرار ميگیرد.
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الف) عناصر نظري مردمساالري دیني
عناصر نظري مردمساالري دیني مجموعهاي از عناصري هستند که صرفاً جنبه تئوریک دارند
و پایه براي عناصر دیگري که نمود خارجي در بحث مردمساالري ميیابند تلقي ميشوند .آنها
اصول اساسي این الگو هستند (پورفرد  )55-54 :1385و به ترتیب زیر ميباشند:
 .1توحید در ساحت خرد و اندیشهورزي؛
 .2عدالت و عدالتمحوري؛
 .3قانون و قانونمندي؛
 .4تنوع و تکثر سیاسي مبتني بر آزادي مثبت.
ب) عناصر عیني مردم ساالري دیني
عناصر عیني مردمساالري دیني مجموعهاي از عناصري است که از حوزه اعتقادات فراتر رفته
و جنبه عملي ميیابند که عبارتند از:
رهبـر
تعیین رهبر جامعه اسالمي با سازو کار انتخابات نمایانگر اوج حضور و مشارکت مردم در نظام
مردمساالري دیني است .براساس متون دیني و احادیث در زمان غیبت کبري ،والیت و رهبري
جامعه بر عهده فقیه جامعالشرایط گذاشته شده است .فقیه جامعالشرایط یک عنوان کلي است
که معموالً در هر زمان مصادیق متعددي دارد و شخص خاصي به عنوان فقیه جامع الشرایط
براي والیت منصوب نشده است (یزدي .)539 :1375
مشروعیت این والیت از سوي خداوند است شناخت و قبول والیت از سوي مردم موجب به
فعلیت رســیدن این والیت ميگردد :از آنجا که شناخت و تشخیص مصداق نیازمند تخصص
اســت ،مردم با انتخاب خبرگان و تعیین رهبر از سوي آنان بهطور غیرمستقیم رهبر جامعه را

تعیین مينمایند (یزدي  .)556 :1375در جمهوری اسالمی این مهم از وظایف مجلس خبرگان
رهبری می باشد.
مردم و نقش آنها در عرصه سیاسي
عرصه سیاســي از مهمترین عرصههاي حضور و مشارکت و مشورت با مردم است .حضور و
مشارکت و مشورت و نظرخواهي از مردم ثبات و پایداري نظام را افزایش ميدهد .پیوند و ارتباط
در قالب ساز و کارهاي پذیرفته شده ،فرآیند حضور و ظهور نظرات و مطالبات مردم را تسهیل
مينماید .این امر در همه جوامع امنیت رواني ،اجتماعي ،سیاسي و نزدیکي شهروندان و حاکمان
و مسئولین را باعث ميگردد.

احزاب
در یــک تعریف کلي ميتوان گفت حزب عبارت اســت از :گروهي ســازمان یافته که براي
کسب قدرت سیاسي و تحقق اهداف مادي و غیرمادي خود مبارزه ميکنند و داراي سازمان و
ایدئولوژي بوده و بر اساس قانون براي کسب قدرت و آرمانها و اهداف تالش ميکنند (یزدي
.)147 :1375
انتخابات
انتخابات یکي از سازوکارها در عرصه سیاسي است که در جهان معاصر در نظامهاي دموکراتیک
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قانون اساسي
اصوالً در ایجاد یک نظام مردمســاالر دیني ،قانون اساســي بهعنوان میثاق ملي کشور نقش
تعیینکنندهاي ایفا ميکند .این قانون مبین نهادهاي فرهنگي ،اجتماعي ،سیاسي و اقتصادي
آن کشــور است ،در جامعهاي که اسالمي بودن قوانین محور باشد و مشارکت سیاسي نه تنها
بهعنوان یک حق بلکه یک تکلیف و مســئولیت نیز شــناخته ميشــود ،قانون اساسي باید به
گونهاي متفاوت از یک نظام مردمساالر لیبرال در نظر گرفته شود ،لذا در این قانون ساختار نظام
حکومتي باید بهصورتي تنظیم شود که زمینه این مشارکت سیاسي را فراهم آورد.
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مورد استفاده قرار ميگیرد .آشکارترین مؤلفه انتخابات عمل رأي دادن تکتک شهروندان است
که از سادهترین و فراوانترین اعمال سیاسي محسوب ميشود و مشارکت شهروندان را در امور
جامعه محقق ميسازد (آلموند.)87 :1377
آزادي
آزادي و اختیار یکي از ابعاد وجودي انسان و بهتر آن است که گفته شود در کنار عقل و خرد
رکن دیگر وجود انسان ميباشد و انسانیت انسان جز بهوسیلهي آن تحقق نميیابد ،بر همین
اساس ،آزادي یکي از طبیعيترین حقوق انسان است که خداوند همزاد با وي آفریده است .حال
در ادامه به بررسي عوامل عیني مردمساالري دیني از نگاه امام خمیني ميپردازیم:
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رهبر از دیدگاه امام خمینی
الف) گزینش رهبر
در دوران غیبت ،براســاس دیدگاه امام فقیهان واجد شــرایط به صورت بالقوه حاکم یعني
منصوب هســتند و ادله نیز این را تأیید ميکند .بدینمعنا کــه به صورت نوعي و بالقوه فقیه
جامعالشرایط ميتواند حاکم مسلمانان باشد اما از ادلهي عقلي و نقلي والیت فقیه نصب بالفعل
تعین فعلي آنها برنميآید.
تعین به شخص و ّ
و شخصي آن یعني ّ
دو نظریهي گزینش رهبر
نظریهي نصب الهي  :براساس دیدگاه برخي از فقیهان ،فقیه واجد شرایط از ناحیهي خدا یا
به بیان دیگر ،از ناحیهي امام معصوم(ع) منصوب به رهبري و حاکمیت بر جامعهي اسالمي است
یعني بر جامعه والیت دارد.
نظریهي انتخاب :بر اساس این نظریه ،وليفقیه به نحوي منتخب مردم خواهد بود .بدینمعنا
که آنها مستقیم یا غیرمستقیم یا به صورت تلویحي و یا ضمني در انتخاب و گزینش او نقش
خواهند داشــت .این نقش گاه به صورت صریح و گاه ضمن پذیرش رهبري امام اســت؛ 1گاه
 . 1قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ،اصل یکصدوهفتم« :از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبري شناخته
و پذیرفته شدند».

اگــر مــردم به خبرگان رأي دادند تــا مجتهد عادلي را براي رهبري حکومتشــان تعیین
کننــد ،وقتي آنها هم فردي را تعیین کردند تا رهبــري را به عهده بگیرد ،قهري او مورد
ولي منتخب مردم ميشــود و حکمش نافذ اســت.
قبول مردم اســت .در این صورت او ّ
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مستقیم مانند یک رفراندوم عمومي – یکي از روشهاي مورد تأیید شهید رابع آیت اهلل سید
محمدباقر صدر« :یعود الي االمه امر التعیین من خالل اســتفتاء شعبي عام» (محمدباقر صدر
 .)14 :1410و گاه غیر مستقیم نظیر انتخاب از طریق خبرگان منتخب مردم است.
دیدگاه اندیشمندان مسلمان در باب والیت ولي امر و نیز نحوهي به قدرت رسیدن او معموالً
به یکي از این دو نظریه برميگردد .امام بر اســاس نظر بســیاري از شاگردانش داراي نظریه و
دیدگاه مبتني بر نصب الهي یا انتصاب فقیه از ناحیهي شارع است .به عنوان مثال ميفرماید:
اگر امکان تشکیل حکومت به هیچ وجه نبود منصب فقیهان ساقط نميشود ،گرچه در تأسیس
حکومت مغرور باشند .با این همه ،هر کدام از آنان بر امور مسلمین والیت دارند ،از بیتالمال
گرفته تا اجراي حدود ،بلکه بر نفوس مســلمین نیز والیت دارند (ر.ک.به :امام خمیني 1379
ج.)466 :2
البته آنچه از این بیان فهمیده ميشود نصب خاص و بالفعل نیست بلکه نصب بالقوه و نوعي
اســت؛ چه از دید امام فقیه به دلیل فقیه بودنش و در صورت برخورداري از عدالت و به دلیل
دارا بودن چنین ملکهاي ،توانایي و لذا حق والیت را دارد اما اینکه چگونه چنین قوهاي تبدیل
به فعل گردد ،بحث دیگري است .براساس دیدگاه امام ،فقیه ميتواند با قیام در راه خدا این حق
را به دست آورد و به امر والیت بپردازد و اگر چنین شد ،فقهاي دیگر حق دخالت یا مزاحمت
ندارند ،حتي مطرح ميسازد که اگر فقیهي در فقه است [مربوط به والیت] و اقدامي را شروع
کرد دیگري نميتواند در کار ناتمام او دخالت کند و حق اتمام آن را مشروع نکرده است (ر.ک.به:
امام خمیني 1379ج.)515-517 :2
براساس اینگونه اظهارات استنباط شده است که ایشان قائل به نصب الهي به صورت خاص
است ،در حالي که ميتوان دریافت که با توجه به سایر سخنان و اظهارات ایشان در باب تبدیل
والیت بالقوه به والیت بالفعل و مسائل مشابه نميتوان نصب بالفعل و بالتعین خاص را از دیدگاه
کلــي او دریافت .امــام به وجود خبرگان منتخب مردم براي گزینــش رهبر صحه ميگذارد و
ميگوید:
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(امامخمیني 1378ج)371: 21
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بنابراین حداقل ميتوان گفت که امام در اینجا تبدیل والیت بالقوهي فقیه یا مجتهد عادل
را به رهبري بالفعل سیاســي در جامعه منوط به گزینش خبرگان منتخب مردم ميکند و به
صراحت از او تحت عنوان ولي منتخب مردم یاد مينماید و در این صورت حکم او را نافذ ميداند
و از آنجایي که نافذ بودن حکم در تعابیر فقها عموماً به معناي برخورداري از مشروعیت است لذا
در این صورت او را مشروع ميداند .البته آنگونه که برخي تصور کردهاند نیاز نیست که با توجه
به سایر ایرادات و نوشتههاي امام خمیني این نفوذ را حمل بر نفوذ تکویني کنیم نه نفوذ شرعي
(قاضيزاده  .)219 :1385تنها ميتوانیم بگوییم که ایشان به یک راه براي رسیدن فقیه واجد
شرایط به قدرت قائل نیست بلکه به راههاي گوناگون قائل بوده و یکي از راهها گزینش خبرگان
منتخب مردم است .پس پذیرش نص عمومي و بالقوه نیز صرفاً تابع شرایط و ویژگيهاي خاص
فقیه است .لذا ميگوید:
بلکــه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشــد ولــي نتواند مصلحت جامعه را
تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طورکلي
در زمینهي اجتماعي و سیاســي فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیري باشد ،این فرد
در مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد نیست و نميتواند زمام جامعه را به دست بگیرد.
(امام خمیني 1378ج)177-178 :21

امام در جایی دیگر اینگونه مطرح میکند:

یک نفر آدمي هستم که بهواسطۀ والیتي که از طرف شارع مقدس دارم ،ایشان [مهندس
مهدي بازرگان] را قرار دادم( .امام خمیني 1378ج)59 :6

و در جایی دیگر میفرماید« :من دولت تعیین ميکنم!  ...من به پشــتیباني این ملت دولت
تعیین ميکنم» (امام خمیني 1378ج )59 :6و یا« :مرا ملت به رهبري پذیرفته اســت» (امام
خمیني 1378ج.)71 :5
بنابراین نميتوان با اطمینان گفت که امام نظریهي نصب وليفقیه را پذیرفته اســت و قائل
به عدم دخالت مردم در انتخاب او نیســت .در هر صورت ،با ادله گوناگوني که بیان شد ،شکي
نیســت ،که تعیین و انتصاب ولي فقیه در عصر غیبت ،جهت رهبري و زعامت جامعه از سوي
خداوند سبحان ،ضروري و حتمي است .....به این صورت که همه فقهاي جامعالشرایط منصوب

به والیت هستند ...وظیفه مردم نصب و یا عزل ولي فقیه نیست( ....ر.ک.به :جوادي آملي :1368
.)184-189

ب)حوزهي اقتدار رهبر
پذیرش مراتب پایینتر اختیارات براي فقیه و بهویژه پذیرش دو حوزهي قضاوت و فتوا اموري
نیســتند که در انتساب آنها به امام کمترین شــبههاي وجود داشته باشد .او در موارد مناصب
قضاوت ،اجراي حدود شــرعي ،گرفتن خمس و زکات ،سایر مالیاتهاي شرعي و صرف آن در
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نکات اساسي در گزینش رهبر
 .1امام خمیني وليفقیه را به صورت نوعي و بالقوه منصوب ميداند (آنگونه که از نظریات
ایشان استنباط ميگردد).
 .2امام خمیني نقش و دخالت مردم را در گزینش ولي فقیه رد نميکند.
 .3نصب نوعي و بالقوه به شرایط و ویژگيهاي فقیه یا مجتهد برميگردد و در مورد پذیرش
و اساسي بودن آنها بین غالب طرفداران دو نظریه اختالف چنداني نیست .بهویژه امام
هم بر این شرایط تأکید دارد و در واقع برخورداري از شرایط به معناي نصب عام تلقي
ميشود.
 .4قانون اساســي جمهوري اسالمي ایران به طور تلویحي به تفکیک این دو مسئله توجه
داشته است :یکي فقهاي واجد شرایط که بیانکنندهي نصب است و دیگر انتخاب رهبر
که بیانکنندهي نحوهي به قدرت رسیدن رهبر از طریق انتخاب است:
خبرگان رهبري دربارهي همهي فقهاي واجد شرایط مذکور ....او را به رهبري انتخاب ميکنند
(قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران اصل .)107
پس منظور از نصب در دیدگاه امام به نظر نگارنده چیزي جز لیاقت و برخورداري از شرایط
نیست؛ چه در این صورت چه کسي بهتر از صاحب شرایط براي حکومت بر جامعه اما این عبارت
یعني واژهي نصب از ناحیهي شارع ارتباطي به نحوهي به قدرت رسیدن فقیه در جامعه ندارد.
این در حالي است که بررسي دو دیدگاه یا نظریهي نصب و انتخاب منازعاتي را مطرح ميسازد
که در ادامه به اختصار به آنها اشاره ميشود.
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مصالح مسلمین ،والیت بر صغیران ،سفیهان و ....اشارات صریح کرده است.
اما آنچه مهمتر است این است که او محدودهي اقتدارات ولي فقیه را به لحاظ سیاسي بسیار
گسترده ميداند به گونهاي که برخي از منتقدان ایشان در مخالفت با این گستردگي ،محدودهي
اقتدار وليفقیه را نوعي بدعت بزرگ و خطرناک دانستهاند.
از نظر امام این گســتردگي حوزهي اقتدارات ولي فقیه در سیاســت و ادارهي جامعه تفاوتي
با حوزهي اقتدارات پیامبر یا امامان معصوم ندارد ،لذا حکم ولي فقیه را نه تنها مقدم بر احکام
فرعي که حتي مقدم بر اصول اعتقادي نیز ميداند و مطرح ميکند که فقیه در صورت تشخیص
مصلحت بسیاري از اصول را نیز ميتواند موقتاً تعطیل کند .در اینجا به بررسي مختصر دیدگاه
امام در باب حوزهي اقتدار سیاسي و غیرسیاسي ولي فقیه ميپردازیم.
امــام خمیني خود در تبیین حدود اختیــارات و حوزهي اقتدار فقیه حاکم بر جامعه یا ولي
امــر در کتاب البیع ،بخش مربوط به والیت فقیه چنین نتیجهگیري ميکند :نتیجهي همهي
آنچه ذکر کردیم آن است که براي فقیه همه آنچه براي امام معصوم ثابت است ،ثابت ميباشد.
مگر اینکه دلیل قائم شود که اختیارات آنها از جهت والیت و سلطنت آنها نیست بلکه مربوط
به جهات شخصي آنها به سبب شرافت آنان بوده است یا اینکه اگرچه دلیل داللت ميکند که
شیئي خاص از جهت شئون حکومتي و سلطنت براي معصوم ثابت است .بااینحال ،اختصاص
به امام معصوم دارد و از آن تعدي نميشود ،کما اینکه این مطلب در جهاد غیر دفاعي مشهور
است .اگرچه در آن نیز بحث و تأمل است (ر.ک.به :امام خمیني 1379ج.)496 :2
امام دربارهي حوزهي اختیارات شــخص معصوم اعم از پیامبر یا امام در حکومت و سیاســت
بحث کرده ولي بیان این موضوع به گونهاي است که تمام امور سیاسي جامعه را در قالب اجراي
قانون شرع و اقامهي حدود الهي به طور کامل دربرميگیرد و تمام این اختیارات پس از معصوم
در اختیار فقیه عادل خواهد بود ،معیار اساسي در اینجا مصالح دین و مصالح مردم است.
نقش و مشارکت مردم از دیدگاه امام خمیني
در اندیشه و سیرهي امام ،مشارکت مردمي به عنوان یک مسئلهي اصلي ،اساسي و تعیینکننده
در حوزهي تعیین سرنوشت مشترک عمومي مورد توجه و عنایت کامل قرار گرفته است .او با
توجه به بنیانهاي اسالمي ،نگرش سیاسي خود و به پیروي از پیامبر اسالم و پیشوایان راستین

او – که بیعت را راه ورود مردم به سیاست و مشارکت در تعیین سرنوشت خود ميدانستند –
بارها بر ضرورت ورود مردم در صحنهي سیاســت و تصمیمگیريهاي اساسي جامعه در قالب
نهادهاي حکومتي تأکید کرده و آن را بهعنوان بزرگترین عامل ثبات حکومت و ضامن حفظ
امنیت در جامعه معرفي نموده است .براي نمونه تأکید دارد:
آگاهي مردم و مشــارکت و نظــارت و همگامي آنها با حکومت منتخب خودشــان ،خود
بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود( .امام خمیني 1378ج)248 :4

مشارکت مورد نظر امام ،مشارکتي همه جانبه و در تمام ابعاد جامعه و از سوي همهي مردم
جامعه است که او از آن تحت عنوان مشارکت کامل همهي مردم یاد ميکند و اصالحات جامعه،
تأمین استقالل مملکت و آزادي مردم را در سایهي آن ميداند:
اســاس کار یک جمهوري اسالمي ،تأمین استقالل مملکت و آزادي ملت ما و ...اصالحات
الزم  ....این اصالحات با مشــارکت کامل همۀ مردم خواهد بود( .امام خمیني 1378ج:5

بنابراین در نگاه او مشارکت سیاسي انحصار به گروه یا طبقه یا جناح یا صنف خاصي ندارد،
جنسیت نميشناسد و قومیت را مورد توجه قرار نداده به دین و نوع نگرش انسانها نیز کاري
ندارد ،بلکه از نظر او همهي مردم جامعه حق مشارکت در همهي امور سیاسي خویش را خواهند
داشت و در برابر چنین حقي آنها مکلف خواهند بود .او در بیاني دیگر ،از بین سه عامل اساسي
که در پیروزي انقالب و غلبه بر طاغوت داشته است ،یکي را مشارکت همهي مردم ميداند و
آن را در کنار ایمان و اعتماد به خدا و وحدت کلمه قرار ميدهد و به وضوح مطرح ميسازد:
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شــما مردم شریف ایران  ....توانستید با اتکال به خداي متعال و وحدت کلمه و مشارکت
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همــۀ قشــرها بر طاغوت زمــان غلبه کنید و پشــت ابرقدرتها را بلرزانیــد( .امام خمیني
1378ج)518 :6

بهعالوه در برابر خطرات ناشــي از عدم مشارکت سیاسي مردم مسئول بودن تمام جامعه را
مطرح ميســازد (ر.ک.به :امام خمیني 1378ج .)328 :19و در بیاني دیگر تأکید بر مشارکت
دادن مردم در امور به وسیلهي حکومت دارد:
مردم را در همۀ امور شرکت بدهیم  ...دولت عامل اینهاست ،قوهي قضاییه عامل اینهاست،
قوۀ اجراییه عامل اینهاســت ،قوۀ مقننه عامل اینهاســت؛ اداي تکلیف باید بکنند ،شرکت

بدهند مردم را در همۀ امور( ...امام خمیني 1378ج)55 :5

این در حالي اســت که ســیرهي سیاسي امام نیز نشاندهندهي این است که او خود یکي از
مردميترین رهبران سیاســي – دیني در جهان معاصر بوده اســت و مراسم استقبال از ورود
ایشان به ایران – پس از تبعید چهارده ساله – و مراسم تشییع پیکر ایشان – پس از ده سال
رهبري – که در نوع خود کم نظیر یا حتي بينظیر بوده ،مؤید این امر است .او مردم را همواره
مخدوم خویش و خود را خادم مردم ميدانست و هرگز نفع شخصي خویش را بر منافع مردم
مقدم نميداشت و از آبرو و حیثیت خود نیز در راه آنان و به صالح آنان ميگذشت.
حکومت واقعي او بر دلها بود و در قلب میلیونها انسان مسلمان و حتي غیرمسلمان نام و
یادش احترامانگیز حک شده است.
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روابط مردم و حکومت
الف) لزوم خدمتگزاري مسئوالن
پس از بررســي و پذیرش حق مشارکت مردم در سرنوشت خویش و کیفیت آن از ناحیهي
امــام ،از دیدگاه او هر حکومتي ولو آنکه بر مبناي مشــروعیت محض الهي هم روي کار آمده
باشد ،نسبت به مردم مسئولیتهاي خطیري دارد و بزرگترین مسئولیت حکومت امانتداري و
خدمتگزاري نسبت به مردم است .براي نمونه او در این باره ميفرماید:
خدمتگزار باشید به این ملتي که آن دستهاي خیانتکار را قطع کرد و این امانت را به شما
ســپرد .شــما االن امانت بزرگي از دست این ملت تحویل گرفتید و مقتضاي امانتداري این
اســت که آن را به طور شایســته حفظ کنید و به طور شایسته به نسل آینده و دولتهاي
آینده تحویل بدهید ،و مادامي که این طور باشــید ملت پشت شماست ،و مادامي که ملت
همراه شــما باشد هیچ آسیبي به شما و به کشور نميرسد ...روزي که شما احساس کردید
که ميخواهید فشــار به مردم بیاورید بدانید که دیکتاتور دارید ميشــوید .بدانید که مردم
معلوم ميشود از شما رو برگرداندهاند ....در هر صورت آني که براي شما مهم است خدمت
کردن به همۀ طبقات خصوصاً مستضعفها ،خصوصاً محرومیتي که در طول تاریخ محروم
بودهاند این بیچارهها .باید خدمت کنید( .امام خمیني 1378ج)78-80 :18

ب) توجه بیشتر به طبقات محروم
امام دربارهي دادن امکانات به تودههاي مردم تأکید فراوان داشتند .راجع به برنامههاي رادیو
و تلویزیون ميگوید:
من مدتهاســت که وقتي ميبینم رادیو – تلویزیون را هر وقتي بازش ميکنم از من اســم
ميبرد ،خوشــم نميآید .ما باید به مردم ارزش بدهیم ،اســتقالل دهیم و خودمان کنار
شــر کارها نظارت کنیم .ولي اینکه تمام کارها دســت ما باشــد،
بایســتیم و روي خیر و
ّ

رادیو – تلویزیون دســت ماها باشــد ،اما آن بیچارهها که کار ميکنند هیچ چیز دستشان
نباشــد ،ولي ما که هیچ کاره هســتیم دست ما باشد ،به نظر من این صحیح نیست( .امام
خمیني 1378ج)346 :19

نهایت اینکه ایشــان در مورد نقش نظارتي و نصیحتي مردم دربارهي حکومت و مســئوالن
حکومتي و ضرورت آن ميفرماید:
و آن روزي که دیدید و دیدند که انحراف در مجلس پیدا شد ،انحراف از حیث قدرتطلبي
بداننــد که عالمت اینکه شکســت بخوریم ،خودنمایي کــرده؛ از آن وقت باید جلویش را
بگیرند ...مجلس که بخواهد قدرتمندي نشــان بدهد و آن مسائلي که سابق و آن افرادي
که سابق در مجلس بودند آن کارها را بکند ،خود مردم باید جلویش را بگیرند ....و مردم
هم باید مواظب شــما باشــند و مواظب همهي اینها باشند ....این مردمند که آمدند ما را

امام خمینی و مردم ساالری دینی

و از حیث مال طلبي ،در کشــور در وزیرها پیدا شــد ،در رئیس جمهور پیدا شد ،آن روز

آوردنــد بیرون از همۀ اینها و ما اگر تا آخر عمرمــان به اینها خدمت کنیم ،نميتوانیم از
عهدۀ خدمت اینها برآییم( ....امام خمیني 1378ج)23-24 :16

قانون اساسي از دیدگاه امام
امروزه براي قانون مصادیق فراواني وجود دارد ،اما در دیدگاه امام منظور از قانون به طور کلي
قانون الهي یا شریعت آسماني یا دستوراتي که به وسیلهي وحي خداوندي به پیامبر ابالغ شده،
و به عنوان اصول دیني و مکتبي از آن یاد ميگردد ،ميباشد و حکومت دیني مورد نظر امام به
این قانون مقید است.
بهعالوه قانون اساســي یــا قانون مدوني که به عنــوان چهارچوب تعیین اهــداف ،ارکان و
مســئولیتهاي یک نظام سیاســي در چهارچوب و ضوابط شریعت آسماني در واقع بخشي از
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قانون الهي آن جامعه قلمداد ميگردد ،ميتواند معیار باشد .پس قانون در نگاه اولیه در نظر امام
قانون و قرآن و در نگاه ثانویه قانون اساســي جامعه ميباشــد و سایر قوانین باید بر اساس این
دو ،وضع شوند .سپس باید دید که آنها به تصویب مردم یا هیأت حاکمه رسیده است یا خیر؟
آنچه مســلم است قانون اساسي در صورتي که خالف قوانین اسالمي (قانون به مفهوم اول)
باشد هیچ الزامي را ایجاد نميکند .حضرت امام در این باره ميفرمایند:
ما از طریق «ألزموهم بما ألزموا علیه أنفســهم» با ایشــان ،بحث ميکنیم ،نه اینکه قانون
اساسي در نظر ما تمام باشد بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت کنند ،براي این است که
اصل دوم متمم قانون اساســي ،قانون خالف قرآن را از قانونیت انداخته اســت« .و ّاال ما لنا
و القانون» ماییم و قانون اســالم؛ علماي اســالمند و قرآن کریم؛ علماي اسالمند و احادیث
نبوي؛ علماي اســالمند و احادیث ائمۀ اسالم .هر چه موافق دین و قوانین اسالم باشد ما با
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کمال تواضع گردن مينهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشــد – ولو قانون اساسي باشد،
ولو الزامات بینالمللي باشد – ما با آن مخالفیم( .امام خمیني 1378ج)116 :1

در این نگاه قانون اساسي نیز مشروعیتش را از تنفیذ و امضاي ولي امر کسب ميکند و رهبري
که اینگونه برگزیده شود (اگرچه در قانون اساسي نیز نسبت به او محدودهاي از اختیارات ذکر
شده باشد) الزام خاصي براي رعایت آن ندارد .البته پس از تأیید اسالمي بودن آن ،رهبر نسبت
به آن الزام کامل خواهد داشت چه آن را بخشي از قوانین اسالم ميداند.
همچنین اگر منشــأ مشــروعیت ولي امر را انتخاب مردم ،خواه به صورت رفراندم عمومي یا
ضمني و خواه انتخاب غیر مستقیم از سوي خبرگان منتخب مردم بدانیم و فقیهي را که اصوالً
مورد انتخاب واقع نشــده است ،داراي والیت ندانیم و مردم یا نمایندگان آنان را معطي والیت
بدانیم ،در این صورت تقید به قانون اساسي یا اصوالً هر پیمان و معاهدهي عمومي دیگري –
که اســالمي بودن آن یا صددرصد تأیید شــود و یا نه – براي رهبر یا هر مقام منتخب دیگري
الزامآور است .در بیاني در مورد رهبري خود و آراي عمومي نسبت به آن و معرفي دولت موقت
ميفرماید:
و دیدید تاکنون که آراي عمومي با ماست و ما را به عنوان «وکالت» یا بفرمایید به عنوان
«رهبري» ،هم قبول دارند – از این جهت ما یک دولتي را معرفي ميکنیم( .امام خمیني
1378ج)58 :6

و یا در مورد نمایندگان مجلس ميگوید:

و اصوالً نمایندگاني که بر این اســاس انتخاب شده باشــند وکالت آنان محدود به حدود

جمهوري اسالمي است( .امام خمیني 1378ج)308 :9

در نظام جمهوري اسالمي بر اساس دیدگاه و نظر امام حکومت در برابر قانون اساسي مسئول
و ملزم است .البته بررسي سیرهي عملي امام نشاندهندهي این نکته است که در بعضي موارد
خود مقید به قانون اساســي نبوده و تصمیماتي فوق قانون اساســي اتخاذ کرده اســت .شاید
مهمترین موارد فوق ،که مورد گالیهي نمایندگان مجلس شوراي اسالمي نیز واقع شد ،تشکیل
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که داوري بین مجلس و شوراي نگهبان را به عهده گرفته
بود.
در مورد قانونهاي عادي نیز نظر امام این است که مسلماً اینگونه قوانین باید در چهارچوب
قوانین اسالم و قانون اساسي به تصویب برسند و به همین جهت تشکیل شوراي نگهبان با هدف
زیر در قانون اساسي پیشبیني شده است:
به منظور پاســداري از احکام اســالم و قانون اساسي از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس
اساسي اصل )91

این قوانین نیز وقتي در چهارچوب اسالم و قانون اساسي باشند ،الزامآور هستند و رهبر نسبت
به آنها تبعیت خواهد داشــت .بنابراین امام در چهارچوب فوق مجلس شــوراي اسالمي را ارج
مينهادند و آن را در رأس امور و باالترین نقطهي هرم قدرت ميدانستند و اختیاراتي از قبیل
تشخیص ضرورت را ،چنانکه گذشت ،به مجلس شوراي اسالمي واگذار کرده بودند.
براي نمونه دربارهي شأن قانونگذاران ميفرماید:
یکــي از اموري که مطمح نظر آنهایي اســت کــه ميخواهند این انقالب را به شکســت
برســانند قضیه مجلس اســت ...مجلس یک چیزي اســت که در رأس همه اموري که در
کشــور است واقع اســت .یعني مجلس خوب همه چیز را خوب ميکند و مجلس بد همه
چیز را بد ميکند .و لهذا آنهایي که قب ً
ال در این کشور حکومت داشتند سعیشان این بود
که مجلس را نگه دارند( .امام خمیني 1378ج)282 :18

امام در مقابل قوانین عادي نیز موضعي مشابه با موضع خود در برابر قانون اساسي داشتند و
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شوراي اسالمي با آنها شورایي به نام شوراي نگهبان با ترکیب زیر تشکیل ميشود( .قانون
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به آن مقدار که به ایشان مربوط بود عمل ميکردند .البته با توجه به اینکه مجلس در حوزهي
کار خویش تفوقي بر رهبر ندارد و قوانین خاصي را براي این نهاد نميتواند تصویب کند ،عم ً
ال
مــوردي کــه به طور خاص وظیفهاي را براي رهبر تعیین کند ،پیش نميآید و اگر پیش بیاید
براساس دیدگاه امام این معیار مصلحت است که تعیینکننده است .زندگاني و رهبري او نشان
ميدهد که ســیرهي عملياش نشــاندهندهي خضوع در برابر قوانین عادي است .ولي مسلماً
قوانین عادي از قوانین اساسي مهمتر نميباشد ،لذا در هنگام تعارض و وجود مصلحت معارض
با قوانین عادي تردیدي در تقدم آن مصلحت نیست.
ایشــان بهویژه در مسائل شخصي و خانوادگي خویش به قانون عادي اعتنایي بسزا داشته و
هرگز براي خود یا افراد خانوادهاش برتري خاصي را نميطلبید و به اصل برابري رهبري در برابر
قانون با تمام افراد جامعه باور کامل داشت .در سالهاي اول پیروزي طبق قانون رئیس شوراي
قضائي و دیوانعالي کشور از امام درخواست ارائهي صورت دارایيهاي ایشان و خانواده درجهي
اولشان را کرد که امام بالفاصله این کار را انجام دادند (قاضيزاده .)209 :1358
احزاب سیاسي از دیدگاه امام خمیني
معرفت جامع و همه جانبه امام نســبت به معارف ،قوانین و احکام اســالمي از یکسو و درک
مقتضیات زندگي مدني و سیاسي جامعه امروز ازسوي دیگر ،در منظومه فکري و اندیشه سیاسي
امام مســئله تحزب و کثرتگرایي سیاســي را به عنوان ابزار مهم مشارکت در قالب یکسري
شرایطي که در حقیقت مقوم هویت و ماهیت حزب سیاسي است پذیرفته است که البته شرایط
قوام بخش حزب سیاســي اســالمي که از سوي امام ذکر شــده براي کل جوامع اسالمي حائز
اهمیت است ،در دیدگاه ایشان احزاب سیاسي با هر تفکر و اندیشه که باشند زماني ميتوانند در
درون جامعه اسالمي مشغول فعالیت شوند که داراي ویژگيهاي ذیل باشند:
الف) عدم برخورد مسلحانه با حکومت و نظام مستقر در جامعه اسالمي
برخورد مســلحانه اصوالً از ویژگيهاي یک حزب سیاســي نیست ،حزب سیاسي در صورت
چنین برخوردي در بینش امام کام ً
ال فاقد مشروعیت سیاسي است ،ایشان ميگوید:
ميبینیــد که بعض احزابي که انحرافي هســتند و ما آنها را جزء مســلمین حســاب هم

نميکنیــم ،معذلک ،چون بناي قیام مســلحانه ندارند و فقط صحبتهاي سیاســي دارند،
هم آزادند و هم نشــریه دارند به طور آزاد .پس بدانید که اینطور نیســت که ما با احزاب
دیگري ،یا گروههاي دیگري ،دشمني داشته باشیم .ما البته میل داریم که همۀ گروهها و
همۀ احزاب به اسالم برگردند و راه مستقیم اسالم را در پیش بگیرند و همه مسلم بشوند.
بر فرض اینکه مسلم نشدند ،مادامي که آنها با ما جنگي ندارند و با کشور اسالمي جنگي
ندارند در مقابل اسالم قیام مسلحانه نکردهاند ،به طور آزاد دارند عمل ميکنند و به طور
آزاد حرفهاي حودشان را دارند ميزنند( .امام خمیني 1378ج)343 :14

احزاب سیاسي از لحاظ مبنا و اعتقادات ایدئولوژیکي از دیدگاه امام آزاد هستند هرچند اگر
به ایدئولوژي و اعتقادات اسالمي برگردند ،مطلوب است .اما آنچه بسیار حائز اهمیت است حوزه
رفتار و کنش اجتماعي احزاب سیاســي است؛ یعني احزاب سیاسي در حوزهي تفکر و اندیشه
آزاد هستند به شرط عدم برخورد مسلحانه با نظام مشروع و مقبول جامعه .ایشان در جاي دیگر
ميفرمایند:
«ما یک حزب را ،یا چند حزب را که صحیح عمل ميکنند ميگذاریم عمل بکنند ،و باقي

ب)انتقاد به جاي توطئه
احزاب سیاســي به لحاظ رســالت و مسئولیت سیاسي و اجتماعي که دارند باید بهطور دائم
بهعنوان نهادهاي انتقادکننده بر اعمال و سیاســتهاي دولت و حکومت نظارت و انتقاد مفید
داشــته باشند و دولت را از هرگونه انحراف ،فساد ،استبداد و خودکامگي جلوگیري نمایند ،نه
اینکه درصدد نابودي و ســرنگوني نظام و دولت مقبول جامعه باشند ،اساساً حزب سیاسي که
با چنین انگیزه و هدفي مشــغول فعالیت است ،ماهیتاً حزب سیاسي نیست و از لحاظ قانوني
فعالیت او ممنوع است .امام در این رابطه ميفرمایند:
آزادي غیر از توطئه اســت .آزادي ،آزادي بیان اســت؛ هر چــه ميخواهد بگویند ،توطئه
نکنند( .امام خمیني 1378ج)133 :7
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همه را ممنوع اعالم ميکنیم» (امام خمیني 1378ج.)300 :9
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ج) عدم وابستگي به قدرتهاي خارجي
وابســتگي احزاب سیاســي به قدرتها و دولتهاي خارجي هر چند پیوند ذاتي و جوهري
با تضعیف و نابودي دولتهاي اســالمي ندارند ،احزاب سیاســي در عین وابستگي به قدرتها
ميتوانند عنصر مفیدي براي جوامع خود باشــند .اما تجربههاي تلخ تاریخي به خوبي نشــان
دادهاند که وابســتگي شخصیتها ،احزاب و گروههاي جوامع اسالمي به قدرتهاي استکباري
و اســتعماري تمام ناهنجاريها و مصیبتهاي بزرگ سیاسي -اجتماعي را در جوامع اسالمي
را بهوجــود آورده ،لذا بــا جرأت ميتوان گفت حقارت و زبوني امروز جوامع اســالمي در تمام
عرصههاي علمي ،فرهنگي ،اقتصادي و سیاسي معلول و برآیند وابستگيهاي مطلق و متملقانه
گروهها ،شخصیتها و احزاب سیاسي جوامع اسالمي در گذشته تاریخي به قدرتهاي خارجي
بوده اســت ،احزاب وابسته به قدرتهاي استعماري هیچگاه خصلتها و ویژگيهاي یک حزب
بومي را نداشــته و ندارند ،از این جهت امام حساســیت ویژهاي نســبت به قدرتهاي خارجي
واستکباري دارد و ميگوید:
«هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرتهاي خارجي را ،اجازۀ خیانت نميدهیم» (امام خمیني
1378ج.)139 :5

د) حمایت مردمي
امام مبناي آزادي فعالیتهاي احزاب سیاسي را به پذیرش جامعه پیوند ميزند و در مواجهه
با این سؤال که به چه میزان در حکومت دیني احزاب و گروههاي غیر اسالمي پذیرفته خواهد
شد ميگوید:
«ما به حزبي که مطرود جامعۀ اسالمي است اجازهي ورود به حکومت اسالمي را نخواهیم
داد» (امام خمیني 1378ج.)346 :5

ه) سازگاري با وحدت ملي
از دیدگاه ایشــان نیز فعالیت احزاب در پیونــد با وحدت کلمه جامعه مفهوم پیدا ميکند و
ناســازگاري با وحدت ملي ممکن اســت به صورت تجزیه ارضي یــا پراکندگي اجتماعي بروز
کند .چنانچه وجود احزاب یا فعالیت آنها نا سازگار با همبستگي ملي و اجتماعي باشد ،باید از

فعالیتها و اجراي برنامههاي آن جلوگیري شود.
انتخابات از دیدگاه امام خمیني
از حقوق اولیه هر ملتی نیز آن است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را
در دست داشته باشد .این بیان از فرمایشات امام ترسیمکنندهي میزان حق مردم در تشکیل
حکومت اسالمی است .همچنانکه بدون ارادهي مردم ،تحقق چنین نظامی از محاالت است ،اداره
و ادامه آن نیز مدیون حضور مردم در صحنه و انتخاب آنهاســت .در دیدگاه امام حکومتهای
دیگر و از جمله نظام سلطنتی چون متکی به اراده و رأی همگان نیست ،بیاعتبار است .امام در
اوایل پیروزی انقالب بیش از هر چیزی بر آرای عمومی تاکید داشتند:
ماهیت جمهوری اسالمی این است که با شرایطی که اسالم برای حکومت قرار داده است،
با اتکا به آرای عمومی ملت ،حکومت تشــکیل شــده و مجری احکام اســالم باشد( .امام
خمیني 1378ج)444 :4
حکومــت «جمهوری اســالمی» مورد نظر مــا از رویۀ پیامبر اکــرم(ص) و امام علی  -علیه
)335
ما تابع آرای ملت هســتیم .ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آن تبعیت میکنیم .ما حق
نداریم .خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده اســت ،پیغمبر اســالم به ما حق نداده است
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السالم -الهام خواهد گرفت و متکی به آرای ملت خواهد گردید( .امام خمیني 1378ج:4

که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم( .امام خمیني 1378ج)34 :11

این اختیار و حق مردمی در تمامی شئون حکومت ساری و جاری است ،امام دربارهي انتخاب
نمایندگانمیفرمایند:
همــه بایــد بدانند که امروز هیچ قدرتی نیســت کــه بتواند یک وکیــل را تحمیل کند...
هیچکس االن در ایران ،هیچ مقامی در ایران نیســت که قدرت این را داشــته باشــد که
یــک وکیل تحمیــل کند .بنابراین ،امروز مســئولیت به عهدۀ ملت اســت( .امام خمیني
1378ج)181 :12

تأکید امام بر نقش مردم وعنصر انتخاب صرفاً به دوران تأســیس نظام جمهوري اسالمي بر
نميگــردد تــا آن را به عنوان حکم ثانوي و از باب جدل با مدعیان بینالملل تلقي کنیم ،بلکه
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در دوران اســتقرار نظام اسالمي نیز استمرار داشته است .البته برخي معتقدند مردم در نظریه
سیاســي امام خمیني از جایگاه باالیي برخوردار نیســتند زیرا به طور مثال امام در مســئلهي
انتخاب رهبر این حق انتخاب کردن را براي نخبگان روحاني و نه براي مردم قائل است.
امام در نامهاي خطاب به رئیس مجلس خبرگان تصریح مينمایند:
اگــر مــردم به خبرگان رأي دادند تــا مجتهد عادلي را براي رهبري حکومتشــان تعیین
کننــد ،وقتي آنها هم فردي را تعیین کردند تا رهبــري را بر عهده بگیرد ،قهري او مورد
قبول مردم است در این صورت او ولي منتخب مردم ميشود و حکمش نافذ است( .امام
خمیني 1378ج)371 :21

امام در جایي دیگر نیز شرط تولي امور مسلمین را آراي اکثریت دانسته و در پاسخ به سؤالي
که در چه صورتي فقیه جامعالشرایط بر جامعه اسالمي والیت دارد ،پاسخ ميدهند:
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والیت در جمیع صور دارد .لکن تولي امور مســلمین و تشــکیل حکومت بستگي دارد به
آراي اکثریت مســلمین ،که در قانون اساســي هم از آن یاد شده است ،و در صدر اسالم
تعبیر ميشده به بیعت با ولي مسلمین( .امام خمیني 1378ج)459 :20

امام آگاهي و مشارکت مردم را ضامن تأمین امنیت جامعه ميداند .ایشان ميگوید:
آگاهي مردم و مشــارکت و نظــارت و همگامي آنها با حکومت منتخب خودشــان ،خود
بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود( .امام خمیني 1378ج)248 :4

بنابر رأي امام در حکومت جمهوري اسالمي است که حقوق مردم ایران بهطور کامل محقق
ميشــود و بر این اســاس تحت شرایط همین حکومت ،احکام و شــعائر الهي آسانتر محقق
ميشــود .چون مردم به صورت نهادیني و قانونمند از آزادي عقیده ،بیان ،تبلیغ ،فعالیتهاي
مطبوعاتي ،گروهي ،حزبي و امثال آن برخوردار ميشوند و در انتخابات مختلف مجلس ،ریاست
جمهوري و  ...وارد رقابتهاي سیاســي شده و در سرنوشت سیاسي -اجتماعي خود مشارکت
فعال نموده که در نتیجه از هرگونه انحراف در زندگي سیاسي و حوزه عمومي جامعه جلوگیري
ميشود .امام ميفرمایند:
جمهوري اســالمي معنایش این است که همۀ مردم رأي بدهند یا اکثریت رأي بدهند به
اینکه جمهوري؛ لکن احکام ،احکام اســالم .جمهورياي که در آن قانونش قانون اســالم
باشــد .اگر یک جمهوري باشــد که قانونش قانون اسالم نباشد ،این آن نیست که ملت ما

ميخواهنــد و رأي بــر آن دادند ،این همه خون دادند مردم به اینکه اســالم تحقق پیدا
بکند ،دنبالۀ کار انبیاست؛ دنبالۀ کار رسول خداست؛ دنبالۀ کار امیرالمؤمنین است( .امام
خمیني 1378ج)42 :8

حق اولیۀ بشــر اســت که من ميخواهم آزاد باشــم ،من ميخواهم حرفم آزاد باشد ،من
ميخواهم مستقل [باشم] ،من ميخواهم خودم باشم( .امام خمیني 1378ج)510 :3

یا در جاي دیگري ميفرماید:

«هیچ فردي حق ندارد انساني و یا جامعه و ملتي را از آزادي محروم کند» (امام خمیني
1378ج.)387 :5

از نظر امام آزادی امر واضحی است که نیازی به تعریف ندارد ،لذا ایشان فرمودند:
آزادی یک مســئلهای نیست که تعریف داشته باشــد .مردم عقیدهشان آزاد است .کسی
الزامشــان نمیکند که شــما باید حتماً این عقیده را داشــته باشید .کســی الزام به شما
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آزادي
این بیان امام که معتقدندآزادی با ابعاد مختلفش در رشد و تکامل انسان و جامعه نقش مؤثری
دارد ،از اهمیت ویژهای برخوردار اســت و از موهبتهای الهی به شــمار میرود .به نظر ایشان
قرآن به آزادی عقیده و اندیشه اشاره میکند و همچنین یکی از رسالتهای پیامبران از آدم تا
خاتم االنبیاء آزادی انسان از خمود و جمود و بردگی است .ائمه(ع) نیزآزادی انسان را مورد توجه
قرار دادهاند .بنابراین قرآن و سنت ،آزادی را جزو فطرت انسان میداند و یکی از علل انحطاط
مسلمین در بعضی از اعصار خمود و جمود فکری آنان و ناشی از نبودن آزادی است.
به نظر ایشــان ،در اســالم به آزادی عقیده تأکید شده است ،زیرا از یکسو انتخاب عقیده در
فضای آزاد و به دور از اجبار و اکراه ،امکانپذیر است و از سوی دیگر ،نمایاندن اندیشه منطقی و
عرضه برهان قوی ،در فضای آزاد و هنگام وجود آزادی بیان میسر است.
به نظر ایشــان آزادي از حقوق اولیه بشر است که از آغاز خلقت به او عطا شده است ،آزادي
که امام از آن بهعنوان نعمت بزرگ الهي ،و امانت الهي یاد ميکند ،امتیاز به حساب نميآید تا
دولتي آن را عطا کند و یا احیاناً آن را پس بگیرد .آزادي حقي است همانند حق حیات که آدمي
قبل از تشکیل جامعه و دولت از آن برخوردار بود و دولت نیز موظف به پاسداري از آن است:
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نمیکند که حتماً باید این راه را بروید .کسی الزام به شما نمیکند که باید این را انتخاب
کنی .کســی الزامتان نمیکند که در کجا مســکن داشته باشــی ،یا در آنجا چه شغلی را
انتخاب کنی آزادی یک چیز واضحی است( .امام خمیني 1378ج)94-95 :10

بر اســاس اندیشــه امام ،آزادی عطیهای الهی اســت و اســالم آن را امری فطری میداند و
در اوج شــکلگیری نهضت اسالمی ایران بزرگترین جرم شــاه را سلب آزادیهای اجتماعی
دانسته و چنان شفاف و آزاداندیشانه از آن سخن میگویند که به حق شایسته روشنفکرترین و
روزآمدترین و آگاه ترین سیاستمدار فرزانه و فرهیخته دینی می باشد:
این چه وضعی اســت که در ایران هســت؟ این چه آزادی است که اعطا فرمودهاند آزادی
را؟! مگر آزادی اعطا شــدنی اســت؟! خود این کلمه جرم است .کلمۀ اینکه «اعطا کردیم
آزادی را» این جرم اســت .آزادی مال مردم هست ،قانون آزادی داده ،خدا آزادی داده به
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مردم ،اســالم آزادی داده ،قانون اساســی آزادی داده به مردم« .اعطا کردیم» چه غلطی
اســت؟ به تو چه که اعطا بکنی؟ تو چه کاره هســتی اصلش؟ «اعطــا کردیم آزادی را بر
مردم»! آزادی اعطایی این است که میبینید .آزادی اعطایی که آزادی -حقیقتاً -نیست،
این است که میبینید .برای این است که مردم را اغفال کنند( ».امام خمیني 1378ج:3
)406-407

ایشان دربارهي آزادی عقیده چنین فرمود:
اسالم بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است .آنان
نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همۀ انسانها قرار داده است ،بهرهمند
شــوند .ما به بهترین وجه از آنان نگهداری میکنیم ،در جمهوری اسالمی کمونیستها نیز
در بیان عقاید خود آزادند( .امام خمیني 1378ج)363-364 :4

به نظر امام اسالم آزادی را حق همه مردم میشمارد و آن را موجب رشد و تکامل انسانها
میداند و حد آن را مرزهای الهی ذکر کرده است .بدیهی است که این بایدها و نبایدهای الهی
هرگز مخل آزادی نیست ،بلکه ضامن و تأمینکننده آزادی است.
به طور کلي از دیدگاه امام ،شــهروندان در حیطه زندگي خصوصي آزاد هســتند و کســي
نميتواند به حریم خصوصي آنان وارد شــود و حریم خصوصي افراد دربرگیرنده حوزههاي زیر
ميباشد که افراد در این حیطهها از آزادي برخوردارند :آزادي عقیده ،آزادي بیان و قلم ،آزادي

محل ســکونت و کار ...و از نظر امام در دولت اســالمي افراد مادامي که امنیت جامعه را مختل
نکنند ،در ابراز عقاید خود آزادند ،او در این زمینه ميفرماید:
در جمهوري اســالمي ،هر فردي از حق آزادي عقیده و بیان برخوردار خواهد بود ،ولکن
هیچ فرد یا گروه وابســته به قدرتهاي خارجي را اجــازۀ خیانت نميدهیم( .امام خمیني
1378ج)139 :5

نتیجه
رهبري (ولي فقیه) :ایشان معتقد بودند در زمان غیبت امام معصوم فقیه عادل باید ناظر بر
تشــکیل حکومت باشد و انتخاب سلطان و حاکم باید از جانب فقیه یا مجلسي از فقها صورت
گیرد .امام در عین اینکه از ایده انتصابي بودن ولي فقیه استفاده ميکند اما پذیرش مردم را نیز
شرط تحقق مشروعیت ميداند و معتقد است که اگر مردم بخواهند  ...مجلس خبرگان منتخب
ملــت را طرحریزي ميکند و معیار ارزیابي عدالت و یا انحــراف از عدالت فقیه را بر عهده این
مجلس ميگذارد.
نقش مردم :امام خمیني در سالهاي بعد از انقالب اسالمي از نقش مردم در حکومت مورد
نظر خود ســخن به میان ميآورد و حکومت اســالمي را بدون رأي و نظر مردم تحقق نیافتني
ميداند و جایگاه مردم را با قوت مطرح ميکند و تنها حکم فقیهي را نافذ ميداند که از سوي
مردم انتخاب شــود و ویژگي دیگري را براي فقیه حاکم مطرح ميکند و آن منتخب بودن از
ســوي مردم است ،البته ایشــان در مورد نحوه به دست گیري قدرت به صراحت سخن نگفته
است .آثار امام نشان ميدهد که ایشان قبل از انقالب اسالمي بحث والیت فقیه را در آثار خود
به شکل مبسوط بحث کرده و از جایگاه حکومتي فقه دفاع نموده است و والیت و سرپرستي
امت را مختص فقیه عادل ميداند.
قانون اساســي :قانون در نگاه امام در نگاه ابتدائي قانون قرآن و در نگاه ثانوي قانون اساســي
است و سایر قوانین جامع باید بر اساس این دو قانون تصویب شود .ایشان معتقدند که در صورت
خالف قرآن (قانون اول) بودن قانون اساسي ،الزامي براي رعایت آن وجود ندارد .با مطالعه در آثار
و رویه امام ميتوانیم بفهمیم ایشان به شدت خود را ملزم به رعایت قوانین مينمودند و فقط در
موارد تشخیص ،خود را ملزم به رعایت قانون نميکردند و مهمترین نمونه آن مجمع تشخیص
(ع)
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مصلحت نظام بوده است .امام در مورد قوانین عادي نیز به همین ترتیب عمل ميکردند ،البته
ایشــان قوانین کلي را برتر از قوانین عادي ميدانســتند .هر سه قانون براي امام الزامآور بود اما
چون ایشان عالم به دانش شریعت و عالم سیاست بودند چنانچه مصلحت ایجاب ميکرد نسبت
به تعطیلي آن قانون و اجراي نظر خویش دستور ميدادند.
احزاب :از دیدگاه امام احزاب باید داراي شــرایطي باشــند تا بتوانند در درون جامعه اسالمي
فعالیت کنند و حرف خودشان را بزنند و این نشانه آزادي معقول در درون جامعه اسالمي است
و عبارتند از:
الف) عدم برخورد مسلحانه با نظام.
ب) مشروع و مقبول جامعه باشند.
ج) به جاي توطئه انتقاد سازنده داشته باشند.
د) به قدرتهاي خارجي وابستگي نداشته باشند و ایشان تمام ناهنجاريهاي موجود و
مصیبتهاي بزرگ ایجاد شده را ناشي از وابستگي ميدانند.
ه) حمایت مردمي از آنها بشود و زماني حمایت مردمي را ميتوانند داشته باشند که از
درون جامعه باشند و :دردها و رنجهاي مردم را بشناسند.
و) با وحدت ملي سازگاري داشته باشند و موجب تفرقه نشوند.
انتخابات :امام جمهوري اسالمي را پایهریزي کردند و یکي از دالیل اصلي جمهوري نامیدن
نظام همین اتکا به آراي مردم اســت و ایشــان جمهوریت را براي این انتخاب کردند که براي
مردم در انتخاب حکومت نقش قابل مالحظهاي قائل بودند و آن هم زیر نظر رکن دوم آن یعني
اسالمي بودن ميباشد .امام معتقد بودند که این حق تعیین سرنوشت و شرکت در انتخابات از
حقوق اولیه هر ملتي است و بدون اراده مردم تحقق جمهوري اسالمي محال است و ادامه آن
نیز حضور مردم در صحنههاي مختلف انتخاب را ميطلبد .ایشان حکومتي را که از آراي مردم
برخوردار نباشد ،بياعتبار ميدانستند.
آزادي :ایشــان آزادي را از حقوق تثبیت شــده و مســلم هر فردي ميدانند و معتقدند که
هیچکس و هیچ دولتي حق سلب این آزادي را ندارد .همه افراد در زندگي خصوصي خودشان
آزاد هستند ،همه انسانها در بحث عقیده ،قلم و  ...آزاد هستند تا جایي که مخل امنیت جامعه
نباشند ،مطبوعات نیز تا زمان مغشوش نکردن ذهن مردم آزاد هستند،گروهها نیز تا زمانيکه

به قدرتهاي خارجي وابسته نباشند و خیانت نکنند آزاد هستند ،آزادي را به شکل غربي آن
محکوم ميکنند و آزادي را حق همه گروهها و همه انسانها ميدانند ،ایشان معتقدند که اسالم
آزادي را حق همه انسانها ميداند و آن را موجب رشد و تکامل انسانها ميداند و این بایدها و
نبایدهاي الهي هرگز مخل آزادي نیست بلکه ضامن و تأمینکننده آزادي است.
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